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HU Egyesülve a sokféleségben HU

7.2.2019 A8-0043/437

Módosítás 437
Steeve Briois
az ENF képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0043/2019
Andrey Novakov
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és 
pénzügyi szabályok
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Unióról szóló szerződés 
(EUSZ) 3. cikkében és az EUMSZ 10. 
cikkében megállapított horizontális 
elveket, köztük az EUMSZ 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás és 
arányosság elveit figyelembe kell venni az 
alapok végrehajtásakor, csakúgy, mint az 
Európai Unió Alapjogi Chartáját is. A 
tagállamoknak eleget kell tenniük a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezmény követelményeinek 
is, és biztosítaniuk kell a hozzáférést annak 
9. cikke értelmében, valamint a 
termékekhez és szolgáltatásokhoz való 
akadálymentes hozzáférést harmonizáló 
uniós jogszabályokkal összhangban. A 
tagállamoknak és a Bizottságnak 
törekedniük kell az egyenlőtlenségek 
megszüntetésére, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség támogatására, a nemek közötti 
esélyegyenlőség szempontjainak 
integrálására, valamint fel kell lépniük a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
ellen. Az alapok nem támogathatnak olyan 
tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a 
szegregáció bármely formájához. Az 
alapok célkitűzéseit a fenntartható fejlődés 

(5) Az Európai Unióról szóló szerződés 
(EUSZ) 3. cikkében és az EUMSZ 10. 
cikkében megállapított horizontális 
elveket, köztük az EUMSZ 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás és 
arányosság elveit figyelembe kell venni az 
alapok végrehajtásakor, csakúgy, mint az 
Európai Unió Alapjogi Chartáját is. A 
tagállamoknak eleget kell tenniük a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezmény követelményeinek 
is, és biztosítaniuk kell a hozzáférést annak 
9. cikke értelmében, valamint a 
termékekhez és szolgáltatásokhoz való 
akadálymentes hozzáférést harmonizáló 
uniós jogszabályokkal összhangban. A 
tagállamoknak és a Bizottságnak 
törekedniük kell az egyenlőtlenségek 
megszüntetésére, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség támogatására, a nemek közötti 
esélyegyenlőség szempontjainak 
integrálására, valamint fel kell lépniük a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
ellen. Az alapok nem támogathatnak olyan 
tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a 
szegregáció bármely formájához. Az 
illegális migránsok fogadásának és 
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keretében kell megvalósítani, valamint a 
környezet minőségének megőrzésére, 
védelmére és javítására vonatkozóan az 
EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének 
(1) bekezdésében megállapított célkitűzés 
Unió általi előmozdítása révén, valamint a 
„szennyező fizet” elv figyelembevételével. 
A belső piac integritásának védelme 
érdekében a vállalkozások számára hasznot 
jelentő műveleteknek összhangban kell 
állniuk az EUMSZ 107. és 108. cikkében 
az állami támogatásokra vonatkozóan 
lefektetett uniós szabályokkal.

integrációjának az uniós finanszírozásból 
való kizárása azonban nem jelent 
hátrányos megkülönböztetést. Az alapok 
célkitűzéseit a fenntartható fejlődés 
keretében kell megvalósítani, valamint a 
környezet minőségének megőrzésére, 
védelmére és javítására vonatkozóan az 
EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének 
(1) bekezdésében megállapított célkitűzés 
Unió általi előmozdítása révén, valamint a 
„szennyező fizet” elv figyelembevételével. 
A belső piac integritásának védelme 
érdekében a vállalkozások számára hasznot 
jelentő műveleteknek összhangban kell 
állniuk az EUMSZ 107. és 108. cikkében 
az állami támogatásokra vonatkozóan 
lefektetett uniós szabályokkal.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/438

Módosítás 438
Steeve Briois
az ENF képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0043/2019
Andrey Novakov
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és 
pénzügyi szabályok
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott pénzügyi 
szabályok vonatkoznak. Ezek a szabályok 
a költségvetési rendeletben kerülnek 
meghatározásra, és különösen a 
költségvetés – támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő – elkészítésére és végrehajtására 
vonatkozó eljárást határozzák meg, 
valamint előírják a pénzügyi szereplők 
felelősségének ellenőrzését. Az EUMSZ 
322. cikke alapján elfogadott szabályok 
érintik az Unió költségvetésének a 
jogállamisággal összefüggő általános 
tagállami hiányosságok esetén történő 
védelmét is, mivel a jogállamiság 
tiszteletben tartása elengedhetetlen 
előfeltétele a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós 
finanszírozásnak.

(6) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott pénzügyi 
szabályok vonatkoznak. Ezek a szabályok 
a költségvetési rendeletben kerülnek 
meghatározásra, és különösen a 
költségvetés – támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő – elkészítésére és végrehajtására 
vonatkozó eljárást határozzák meg, 
valamint előírják a pénzügyi szereplők 
felelősségének ellenőrzését.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/439

Módosítás 439
Steeve Briois
az ENF képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0043/2019
Andrey Novakov
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és 
pénzügyi szabályok
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere jelenti a 
nemzeti reformprioritások 
meghatározásának és végrehajtásuk 
felügyeletének keretét. A tagállamok ezen 
reformprioritások támogatására saját 
többéves nemzeti beruházási stratégiákat 
dolgoznak ki. Ezeket a stratégiákat, melyek 
a nemzeti és uniós támogatásra ajánlott, 
prioritást élvező beruházási projektek 
felvázolására és koordinálására irányulnak, 
az éves nemzeti reformprogramokkal 
együtt terjesztik elő. Céljuk továbbá 
elősegíteni az uniós támogatások koherens 
felhasználását és maximalizálni a főként az 
alapokból, az európai beruházásstabilizáló 
funkcióból és az InvestEU-ból biztosított 
pénzügyi támogatások hozzáadott értékét.

(12) A tagállamok ezen 
reformprioritások támogatására saját 
többéves nemzeti beruházási stratégiákat 
dolgoznak ki. Ezeket a stratégiákat, melyek 
a nemzeti és uniós támogatásra ajánlott, 
prioritást élvező beruházási projektek 
felvázolására és koordinálására irányulnak, 
az éves nemzeti reformprogramokkal 
együtt terjesztik elő. Céljuk továbbá 
elősegíteni az uniós támogatások koherens 
felhasználását és maximalizálni a főként az 
alapokból, az európai beruházásstabilizáló 
funkcióból és az InvestEU-ból biztosított 
pénzügyi támogatások hozzáadott értékét.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/440

Módosítás 440
Steeve Briois
az ENF képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0043/2019
Andrey Novakov
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és 
pénzügyi szabályok
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12 a) Az európai szemeszter 
országspecifikus ajánlásokat tesz a 
tagállamoknak az Európai Unión belüli 
makrogazdasági egyensúlyhiányok 
kezelésére. Az említett ajánlásoknak a 
nemzeti döntéshozatalba való integrálása 
semmilyen körülmények között nem lehet 
előfeltétele az uniós alapokból származó 
támogatás megkapásának, amelyeket 
egyébként a tagállamok nemzeti 
hozzájárulásai teljes mértékben 
finanszíroznak.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

7.2.2019 A8-0043/441

Módosítás 441
Steeve Briois
az ENF képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0043/2019
Andrey Novakov
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és 
pénzügyi szabályok
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12 b) A kohéziós politika célja az Unión 
belüli, régiókon belüli és régiók közötti 
egyenlőtlenségek csökkentése az európai 
strukturális és beruházási alapokon 
keresztül. A potenciális 
kedvezményezettek megbüntetése csak 
azért, mert a nemzeti hatóságok nem 
felelnének meg a Bizottság elvárásainak, 
teljes mértékben ellentmond a kohéziós 
politika céljainak. Ezzel összefüggésben el 
kell utasítani a makrogazdasági 
feltételrendszer minden olyan formáját, 
amely a Bizottság megítélésére bízza a 
kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatok felfüggesztését azon 
tagállamok számára, amelyek nem 
hajlandók végrehajtani az európai 
szemeszter által javasolt strukturális 
reformokat.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

7.2.2019 A8-0043/442

Módosítás 442
Steeve Briois
az ENF képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0043/2019
Andrey Novakov
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és 
pénzügyi szabályok
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogy miként kell figyelembe 
venni az EUMSZ 121. cikkének (2) 
bekezdése szerint elfogadott vonatkozó 
országspecifikus ajánlásokat és az 
EUMSZ 148. cikkének (4) bekezdése 
szerint elfogadott vonatkozó tanácsi 
ajánlásokat a programozási 
dokumentumok elkészítésekor. A 2021–
2027 közötti programozási időszak (a 
továbbiakban: programozási időszak) alatt 
a tagállamoknak rendszeresen be kell 
mutatniuk a monitoringbizottság és a 
Bizottság számára az országspecifikus 
ajánlások támogatására indított 
programok végrehajtásának alakulását. A 
félidős felülvizsgálat során a 
tagállamoknak többek között 
mérlegelniük kell, hogy a programozási 
időszak kezdetét követően elfogadott vagy 
módosított vonatkozó országspecifikus 
ajánlások érvényesítése érdekében 
szükség van-e a programok módosítására.

törölve

Or. en


